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 چکیده 

خداوند ظاهر و باطن است؛ او ظاهر است در عین 

ظاهر بودن؛ به باطن بودن و باطن است در عین 

ای که ظاهر و باطن بودن او نه تنها با گونه

یکدیگر منافات ندارند بلکه متناقض هم نیستند. 

منتهای تجلی، در تمام تجلیاتش خداوند، سرچشمة بی

جاری و ساری است و این چنین است که او از شدت 

نماید و از شدت باطن بودنش ظاهر بودنش باطن می

ظاهر و باطنی دارد که ظاهر ظاهر است. قرآن کریم 

هایی است زیبا که همگان کمال آن همچون شکوفه

یابند؛ اما باطن زیبایی و عظمت ظاهری آن را می

هایی است مخفی و نهان که نزد آن همچون ریشه

خداوند است و البته که انبیا، اولیا و اوصیاء 

نمایند او آن را در علم و قلب مبارکشان شهود می

ها و گنجایش ها نیز بر اساس ظرفیتانو دیگر انس

کنند. نیز انسان و عالم هایشان آن را درک میقلب

و علوم هم دارای دو ساحت ظاهر و باطن هستند و 

چه زیبا است که انسان با فراگیری علوم حقیقی و 

به کار بستن آن در حیات دنیوی، بعد روحانی خویش 

ای گونهرا تقویت کند و ظاهر و باطن خویش را به 

نیکو گرداند که در عالم حقیقی و زندگی اخروی 

خویش نیز سعادت و رستگاری ابدی خویش را تضمین 

سنگ مثنوی معنوی در کند. موالنا در منظومة گران

محورهای گوناگون و متعددی به موضوع ظاهر و باطن 

پرداخته است. وی با الهام از قرآن کریم موضوع 

عرفانی در تمام مراتب  ظاهر و باطن را از دیدگاه

هستی مورد توجه قرار داده است و ظهور و بطون را 

های هستی در مسیر صعودی که به بطون و غیب در الیه

انگیزی به رسد به طرز بسیار زیبا و شگفتمطلق می

در پژوهش پیش روی به مباحثی  .نظم در آورده است

از جمله: ظاهر و باطن خدا و هستی، قرآن کریم، 



 
، انسان و علوم با تکیه بر تعالیم مثنوی عالم

 .پرداخته شده است
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 مقدمه

ای ظاهر و بینی عرفانی برای هر امر حقیقیدر جهان

آنچه اصل است باطن و آنچه فرع است  باطنی است.

ظاهر است. موضوع ظاهر و باطن از جمله مباحثی 

معنوی موالنا به وفور و زیبایی است که در مثنوی 

تر متجلی گشته است که بر طبق تعالیم هرچه تمام

ارزشمند آن: خداوند، خالق هستی، در تمام 

اند، اما تجلیاتش حاضر است؛ کثرات هستی ظواهرات

آنچه باطن است در وحدت مستور گشته است. قرآن، 

 کتاب مقدس الهی، نیز دارای ظاهر و باطن است،

عانی است که از ظاهر الفاظ مبارک آن م ظاهر آن

گردد و اما برای آن باطن یا بواطنی ژرف مفهوم می

نیز هست که پی بردن به معانی آن مستلزم دارا 

بودن معرفتی ویژه است و در واقع حقیقت آن نزد 

پروردگار و خود قرآن کریم است و نیز اشخاصی که 

ت دارای طهارت باطنی باشند به مراتبی از آن دس

یابند. عالم نیز دارای مراتبی است که از جمله می

آن شهادت و غیب است. عالم دنیا پلی برای عالم 

های تجسم یافته آدمی در آخرت بر آخرت است و صورت

اساس صفات غالب دنیوی وی خواهد بود. البته برای 

علوم نیز ظاهر و باطنی است، علوم ظاهری علومی 

و علوم باطنی علومی است برای شناخت ظواهر هستی 

گاه است برای معرفت یافتن به باطن هستی؛ پس آن

که آدمی به حصول علوم باطنی و حقیقی بپردازد و 

تواند روح آن را در حیات خویش به کار گیرد می

اش غلبه داده و به مجرد خویش را بر کالبد مادی

غایت عالی و هدف نهایی خویش که همان شهود و 

 .یقی است نائل آیدوصول با معشوق حق



 
 پیشینة پژوهش

های انجام یافته به صورت کلی به چند طبق بررسی

ها و مقاالتی که در رابطه با موضوع مورد از کتاب

 کنیم.نگاشته شده اند اشاره می« ظاهر و باطن»

ظاهر قرآن »کتابی با عنوان ( ۱۳۸۶میرباقری )

نگاشته است. نکته اصلی این پژوهش این  «باطن قرآن

است که ظاهر قرآن برای عامه قابل درک است و همه 

شود ولی فهم آن در عبارات قرآنی را شامل می

پذیرد. البته ظاهر قرآن در مراتب متفاوت صورت می

عین قابل درک بودن، خودآموز نبوده و نیازمند 

معلم قرآنی است. محور بحث این پژوهش دربارة 

-تنچیستی قرآن نیز بر دو نظر است: الف. م

بدین معنی که باطن امری مأخوذ از  گرایانه:

محتوای الفاظ است و البته آن در نگاه اول حاصل 

آید؛ بلکه دریافت معانی آن مستلزم تدبر است. نمی

نتیجه این نظر اینکه فهم باطن با کسب مقدمات 

-ب. نظر معنی .گرددالزم، برای عموم میسر می

ا بطون گرایانه: که بر مبنای این نظر باطن ی

عبارات قرآنی برخالف معانی ظاهری آیات مفاهیمی 

است که صرفًا از راه تدبر قابل دستیابی نیست؛ 

نیز در  بلکه نیاز به ابزار معرفتی ویژه دارد.

شود که مالک حجّّیت در قرآن کریم این پژوهش بیان می

بین بندگان و خدای رحمان بر دو گونه است: الف. 

م. ب. برای معصومین )ع(؛ برای معصوم و غیر معصو

و این افراد تنها کسانی هستند که سخنانشان 

 دربارة معانی باطنی قرآن حجت است.

دنیا و »کتابی با عنوان ( ۱۳۸۴شهری )محمدی ری

نگاشته است و در آن  «آخرت از نگاه قرآن و حدیث

مسائلی پیرامون دنیای ظاهر و باطن را بر طبق 

است که از جمله آیات و احادیث بررسی نموده 

، «های قرآنیجنبه -دنیای فانی»موضوعات این کتاب 

و « های قرآنیجنبه -معاد» ،«احادیث -دنیای فانی»

 است.« احادیث -معاد»

دو »ای با عنوان ( مقاله13: ۱۳۹۱فنایی اشکوری )

« الدین مولویبینی جاللساحت ظاهر و باطن در جهان

پیرامون  نگاشته است و در آن ضمن بیان مقدمه



 
ظاهر و باطن، به بیان مباحثی پیرامون اسماء 

ظاهر و باطن، عالم غیب و شهادت، انسان، علم 

ظاهری و باطنی، حواس ظاهری و باطنی، عقل و بطون 

آن، مراتب یقین، بطون قرآن، شریعت، طریقت و 

حقیقت، ظاهر و باطن احکام، عدم جدایی ظاهر و 

رت پرداخت باطن و صلح و وحدت و نه نزاع و کث

 .است

ای با مقاله( ۱۵۵: ۱۳۸۸محمدی پور و سرمدی )

بررسی تطبیقی تربیت ظاهر و باطن در کالم »عنوان 

اند و در آن ضمن بیان نگاشته« موالنا و سعدی

ای از مثنوی موالنا و گلستان سعدی، به بیان نمونه

مطالبی پیرامون تربیت ظاهر و باطن و به عالوه، 

عدی در تربیت ظاهر و باطن و مقایسه موالنا و س

بینی مولوی و سعدی در تحول باطن نیز جهان

 .اندپرداخته

ای مقاله( ۱۲۵: ۱۳۷۹پور راوندی و مهدوی راد )حسن

-نگاشته «ظاهر و باطن در تفسیر عرفانی»با عنوان 

اند و در آن به بیان مباحثی پیرامون ظاهر و 

تکوینی باطن جهان از دیدگاه عارفان، عالم کتاب 

الهی، ظاهر و باطن قرآن از منظر روایات 

 .اندپرداخته

 روش پژوهش 

ای و روش پژوهش در این مقاله روش کتابخانه

تحلیلی است. با این توضیح که ابتدا با مراجعه 

های الزم صورت گرفته برداریبه منابع دست اول فیش

و سپس ضمن ساماندهی، توضیح و تحلیل محتوایی 

 ه است.انجام پذیرفت

 بحث اصلی

 شناسی ظاهر و باطنلغت

گرفته شده و جمع آن ظواهر و  «ظهر» ظاهر از ریشه

اخذ شده و جمع آن بواطن  «بطن»باطن نیز از ریشه 

 و ابطنه است.

پیدا، هویدا و »به معنی  «ظاهر»در فرهنگ معین 

پنهان، درون چیزی »به معنی  «باطن»بوده و  «آشکار

(. ۲۳4و  ۱۰۳۷: ۱۳۸۶آمده است )معین،  «و اندرون



 
به معنی  «الظاهر» همچنین در فرهنگ المنجد نیز

بوده و  «آشکار شونده، آشکار، نمایان و ظاهر»

آمده است  «مخفی، پنهان و باطن»به معنی  «الباطن»

 (.۱۰۶۳و  ۸۶: ۱۳۸۷)مالوف، 

 ظاهر و باطن هستی با تکیه بر تعالیم مثنوی

 می فرماید:خداوند در قرآن کریم 

او اول و آخر و ظاهر و باطن است و او به هر »

 (.۳، آیة ۵۷قرآن کریم، سوره «)چیزی داناست

اسم ظاهر و اسم باطن »شهید مطهری )ره( در توضیح 

خداوند اول است نه اولیت »فرمایند:چنین می «خدا

زمانی تا با آخریت او مغایر باشد، و ظاهر است 

ه حواس است تا با نه به این معنی که محسوس ب

باطن بودن او دو معنی و دو جهت مختلف باشد. 

آخریت و ظاهریت او عین باطنیت  اولیت او عین

 (.۷۵، ۱۳۹۷)مطهری، « اوست

سپاس خداوندی را »حضرت امام علی )ع( میفرمایند:

که هیچ حال و صفتی از او بر حال و صفتی دیگر 

تقدم ندارد تا اولیت او مقدم بر آخریتش و 

هر  …هریت او مقدم بر باطنیتش بوده باشدظا

پیدایی جز او فقط پیداست و دیگر پنهان نیست و 

هر پنهانی جز او فقط پنهان است و دیگر پیدا 

نیست؛ اوست که در عین این که پیداست پنهان است 

 .)همان(« و در عین اینکه پنهان است پیداست

سپاس خدایی »فرمایند:نیز حضرت امام علی )ع( می

را که آفرینش دلیل بر هستی او و حدوث مخلوقاتش 

دلیل بر ازلیت او و مانند داشتن مخلوقاتش دلیل 

مانندی اوست. از حواس پنهان است و دست بر بی

رسد و در عین حال اش نمیحواس به دامن کبریایی

تواند مانع و حجاب و هویداست و هیچ چیزی نمی

 (.۷۶-۷۷)همان،  «پرده وجودش شود

یعنی او »فرمایند:شهید مطهری )ره( توضیح میسپس 

هم پیداست و هم پنهان است: او در ذات خود 

پیداست اما از حواس انسانی پنهان است. پنهانی 

او از حواس انسان از ناحیه محدودیت حواس است نه 

در جای خود ثابت (. »۷۷از ناحیه ذات او )همان، 



 
چه شده است که وجود مساوی با ظهور است و هر 

تر باشد ظاهرتر است و بر عکس تر و قویوجود کامل

تر باشد از خود و تر و با عدم مخلوطهر چه ضعیف

برای هر چیز دو  )همان(.« تر استاز غیر پنهان

نفسه و وجود برای ما؛ وجود هر وجود است: وجود فی

چیزی برای ما وابسته است به ساختمان قوای 

باید باشد؛ و از ادراکی ما و به شرایط خاصی که 

نفسه و ظهور فی»رو ظهور نیز دو قسم است: این

حواس ما به حکم محدودیتی  .)همان(« ظهور برای ما

که دارد فقط قادر است موجودات مقید و محدود و 

دارای مثل و ضد را در خود منعکس کند. حواس ما 

ها و آوازها و غیر اینها را درک از آن جهت رنگ

شوند؛ در یک و زمان محدود می کند که به مکانمی

جا هستند و در جایی دیگر نیستند، در یک زمان 

هستند و در زمان دیگر نیستند، مثال اگر روشنی 

بود قابل همیشه و همه جا به طور یکنواخت می

، اگر یک آواز به طور مداوم و 1احساس نبود

 .شود. )همان(یکنواخت شنیده شود هرگز شنیده نمی

حث همچنین شهید مطهری )ره( بیان در ادامه مبا

ذات حق که صرف الوجود و فعلیت محض »فرمایند:می

کند، است و هیچ مکان و زمان او را محدود نمی

نسبت به حواس ما باطن است اما او در ذات خود 

عین ظهور است و همان کمال ظهورش که ناشی از 

کمال وجودش است. سبب خفای او از حواس ماست. جهت 

بطون در ذات او یکی است. او از آن جهت  ظهور و

پنهان است که در نهایت پیدایی است. او از شدت 

 .)همان( «ظهور در خفاست

همچنانکه در منظومه حاج مالهادی سبزواری، ابتدای  

 بخش حکمت آمده است:

فى  یا َمْن ُهَو اْخَتَفى ِلَفْرِط نوِرِه / الظّاِهُر اْلباِطنُ »

 ُظهوِره

                                                           
 

 



 
توان ر اساس موارد بیان شده اخیر میبا این حال ب

گفت که خداوند، آن یگانه مطلق وجود، درتمام 

تجلیات خویش ساری و جاری است و هر ظهوری، نشان 

از خالقی علیم و حکیم، که همان خداوند باشد، 

دارد. خداوند هر لحظه در تجلی بوده و اوست که 

بخشد. با وجود این انسان هرچه هست را، هستی می

شیار و آگاه کسی است که وقتی به عالم هستی هو

سازد به سوی نگرد، از آن پل معرفتی میمی

پروردگاری که با فیضان وجودی و نفس رحمانی 

خویش، هر چیزی را از ورطه عدم به عرصه ظهور 

رساند. با ذکر این مثال: که وقتی عامه می

ها به کف موجود در سطح دریا می نگرند، فقط انسان

های عاقل وقتی به کف سطح بینند، انسانمی کف را

دریا می نگرند پی به وجود تالطم موج می برند که 

کند و اما انسان عارف کسی است که کف را ایجاد می

کران پی از دیدن کف سطح دریا، به وجود دریایی بی

 برد که هم کف و هم موج را شکل می دهد.می

یــرتت گردش کف را چو دیدی مختصر          ح

 باید به دریا در نگر

آنکه کف را دید ســّر گویان بود         وآنکه  

 دریا دید او حیران بود

ها کـــــند          وآنکه آنکه کف را دید نیت

 دریا دید دل دریا کند

آنکه کف ها دید باشد در شــمار        وآنکه  

 اختیاردریا دید شد بی

د        وآنکه آنکه او کف دید در گردش بــو 

 غش بوددریا دید او بی

 (.5 /۲۹۰۷ -۲۹۱۱: ۱۳۹۷)مولوی، 

پس اگر بخواهیم بطون هستی را خدا و ظواهر آن را 

تجلیات خداوند بنامیم؛ باید بگویم که بطون 

شمار هستی، یگانه و ظواهر هستی بی نهایت و بی

 است.

کی بود او را               نهایت چون ندارد دو طرف بی

 مـــــــیانه منصرف



 
اول و آخـر نشانش کس نداد              گفت لو 

 کان له البـــــــحر مداد

هفت دریا گر شود کلی مدید              نیست مر 

 پایان شدن را هیچ امید

باغ و بیشه گر بود یکسر قلم              زین 

 سـخن هرگز نگردد هـیچ کم

وین        آن همه حبر و قلم فانی شود      

 عـــــدد بـاقی بودحدیث بی

 (.۲ /۳۵۴۲ -۳۵۴۶)همان، 

حال با توجه به در مورد بیان شده اخیر، این 

سوال پیش می آید که چگونه ممکن است است از یک 

نهایت تجلی به وجود بیاید و وجود مطلق، بی

انتها چگونه از برعکس؛ این همه کثرات متعدد و بی

شوند؟ پاسخ این است متجلی میخداوند احد و واحد 

که خداوند، به عنوان یگانه وجود مطلق، منشاء 

کماالت بوده و تمام تجلیات از چشمه جوشان کماالت 

شوند. با این مثال: که خورشید او جاری و روان می

نهایت پرتو نوری از آن ساطع یکی است اما بی

نهایت است گردد و برعکس، پرتو نور خورشید بیمی

شود، و این از یک منشاء واحد تابیده می اما

مسئله یکی از موضوعات مهم در حوزة عرفانی است، 

 «.کثرت در وحدت»و « وحدت در کثرت»یعنی: 

به معنای یگانگی و یکتایی است. در نزد »وحدت: 

عارفان، وحدت حقیقی وجود حق است. وحدت وجود 

یعنی اینکه وجود واحد حقیقی است و وجود اشیا 

حق به صورت اشیا است و کثرات امور اعتباری  تجلی

 (.۲۶۱: ۱۳۸۴)میکائیلی، « اند

ده چراغ ار حاضـــــر آید در مکان              

 هر یکــــی باشد به صورت غیر آن

فرق نتوان کرد نـــــور هـــر یکی              

 شــکیچون به نورش روی آری بی

صد         گر تو صد سیب و صد آبی بشمری       

 نماند یک شود چــون بفشری

در معانی قسمت و اعـــداد نیست               

 در معــانی تجـــزیه و افراد نیست



 
اتحاد یار با یاران خـــــوش است               

 گیر صورت سرکش استپای معنی

صورت سرکش گدازان کـن به رنج              تا 

 نجببینی زیر او وحدت چــــو گ

 (1/ 678-683، 1397)مولوی، 

ها، آیات انسان در صورتی که با دید نیک به پدیده

های خداوندی بنگرد، در نتیجه به وجود و نشانه

برد؛ بیان این نکته حائز حقیقی خداوند پی می

اهمیت است که بر اساس روایات متعددی که از ائمه 

معصومین)ع( نقل شده است تفکر در آالء و آفرینش 

اوند سبب بصیرت و معرفت یافتن نسبت به او خد

شود اما تفکر در ذات او به شدت مورد ذّم و نهی می

 قرار گرفته است

کسی که درباره »فرمایند:حضرت امام علی )ع( می

ذات خداوند بیندیشد، از دین خارج شده و کافر 

 (.۵۲: ۱۳۹۳آمدی، «)است

پس گفتنی است که تفکر در ذات خداوند باعث 

گمی و انحراف شده و در نهایت به کفر منجر سردر

تواند شود. زیرا هیچ موجود محدودی هرگز نمیمی

معرفت تام و تمام نسبت به وجود مطلق نامحدود 

پیدا کند. مولوی نیز ضمن اشاره به معرفت یافتن 

به خدا از طریق تجلیات )که از آن به سنا یاد 

 ه است.کند(؛ اذعان به عدم شناخت ذات خدا داشتمی

تا کجا آنجا که جا را راه نیست              »

 جز سنا برق مه هللا نیست

از همه اوهام و تصـــویرات دور               

 نور نور نور نور نــــور نور

 (3: ۳۶۵۲ -۳۶۵۳: ۱۳۹۷)مولوی، 

 ظاهر و باطن قرآن با تکیه بر تعالیم مثنوی

ظاهری  قرآن کریم، کتاب مقدس الهی، دارای دو بعد

به چهره عمومی الفاظ که برای همه »و باطنی است. 

گویند: همچنین به چهره یا گشوده است ظاهر می

های دیگر که تنها اندیشمندان )راسخان علم( چهره

یابند، و تشنگان حق و پویندگان راه، آن را می

(. ۲۰، ۱۳۷۰)مکارم شیرازی و...، « گویندباطن می

بجاست تا در رابطه با  ضمن بیان این تعریف اکنون



 
این موضوع که چه کسی به عمق معانی قرآن کریم 

آگاهی تام و تمام دارد توضیح بیشتری داده شود. 

در آیة مبارکی از قرآن کریم آمده است که خداوند 

 فرماید:می

بگو؛ تنها گواه بین من و شما خدا و عالمان »... 

 حقیقی به کتاب )خدا و اولیا و علمای ربانیند(

(. ۴۳، آیة ۱۷)قرآن کریم، سورة « کافی خواهد بود

با توجه به همین آیه بیان شده اخیر، در اصول 

باب اینکه کسی به جز ائمه )ع( همه »کافی در 

آوری نکرد آنان همه علم آن را قرآن را جمع

یزید بن معاویه گوید: برای »آمده است:« دانندمی

لم کتاب بگو خدا و کسی که ع»امام باقر )ع( آیة 

نزد او است کافی است که میان من و شما داوری 

را خواندم. آن حضرت فرمود: مقصود ما هستیم « کند

ترین و برترین ما و علی )ع( نخستین و با فضیلت

: ۱۳۹۸)کلینی رازی، « بعد از پیامبر )ص( است

 (.۱ج : ۴۷۱

موالنا نیز به عنوان عارفی واالمقام در اثر 

ی معنوی، هرگز از موضوع قرآن سنگ خویش، مثنوگران

کریم غفلت نورزید و از جمله، به موضوع ظاهر و 

اند. ایشان در باطن قرآن اشارات متعدد کرده

دارند که قرآن نیز رابطه با این موضوع بیان می

همچون شخص آدمی دارای دو جنبه ظاهر و باطن است؛ 

همچنین اشاره به فصاحت و بالغت قرآن کریم و بطون 

و معانی واالی آن داشته و از آن به صد زبان ژرف 

کنند که دریایی بیکران بودن قرآن کریم تعبیر می

 از معانی است.

تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین                    »

 دیو آدم را نبیــــــند جز که طین

ظاهر قرآن چو شخص آدمیست                   که 

 نقوشش ظاهر و جانش خفیست

 (۴۲۴۷/۳ -۴۲۴۸: ۱۳۹۷ی،)مولو

خود مگیر این معجز چون آفتاب                    

 الکتابصد زبان بین نام او ام

 (۴ /۲۸۷۵)همان، 



 
افزون بر این مورد موالنا اشاره به عالمان معانی 

کنند که معانی باطنی قرآن کریم داشته و بیان می

باطنی قرآن در نزد خداوند، خود قرآن کریم، ائمه 

معصومین )ع( و نیز کسانی است که با نفس خویش  

جهاد کرده و به تزکیة نفس پرداخته و آن را از 

های مهم در درک اند. پس از شرطهوا و هوس پیراسته

تأویل و تفسیر باطنی قرآن کریم، طهارت باطنی 

 اشخاص است.

حرف قرآن را بدان که ظاهریست               زیر 

 تظاهر باطنی بس قاهریس

زیر آن باطن یکی بطـــــن سوم               که 

 درو گردد خـردها جمله گم

بطن چارم از نبی خود کس ندید               جز 

 ندیدنظیـــــر بیخدای بی

 (۳/ ۴۲۴۴-۴۴۴۶)همان،

 عالم شهادت و غیب با تکیه بر تعالیم مثنوی

عالم ظاهر و باطنی دارد و برای آن مراتبی است؛ 

ایین عالم، دنیا )شهادت( است که جنسی مرتبة پ

مادی )و نه مجرد( دارد، و مرتبة باالیی آن آخرت 

)غیب( و جنس آن مجرد محض )و نه مادی( و مرتبة 

بینابین این دو نیز برزخ بوده و آن دارای جنسی 

متشکل از ماده و تجرد است. عوالم باالتر به 

الم تر خود وجود بخشیده به عبارتی عوعوالم پایین

تر نشان از وجود عالمی باالتر از خود پایین

شدیدتر بوده « وجود و وحدت»دارند. در عالم غیب 

نمود بیشتری « ظهور و کثرت»و در عالم شهادت 

خدا و عالم « الظاهر»دارد. عالم ظاهر از اسم 

گردد. خداوندی متجلی می« الباطن»باطن از اسم 

 فرماید:خداوند در آیة مبارکی از قرآن کریم می

این زندگانی چند روز دنیا )اگر نه در پرستش حق »

ای بیش و سعادت آخرت صرف شود( افسون و بازیچه

نیست، و زندگانی اگر مردم بدانند به حقیقت آخرت 

« رنج و زوال استاست )که حیاتش جاوید و نعمتش بی

 (.۶۴، آیه ۲۹)قرآن کریم، سوره 

ای »ند: فرمایامیرالمؤمنین امام علی )ع( می

مردم! دنیا سرای آخرت است و آخرت خانه جاویدان 



 
است. پس از گذرگاه خویش برای سر منزل جاودانه 

 (.۲۰۳البالغه:خطبة )نهج« توشه برگیرید

 اند:نامه به گونة زیبا آوردهشیخ عطار در مصیبت

آن یکی در پیش شیـــر دادگر                          

 ـــیاری مگرذّم دنیا کـــــرد بســ

حیدرش گفتا که دنیا نیست بد                          

 بد تـــــوئی زیرا که دوری از خرد

هست دنیا بر مثال کـــــشتزار                         

 هم شب و هم روز باید کشت و کار

زانکه عز و دولت دین سر به سر                        

 پســـــر جمله از دنیا توان برد ای

تخم امروزینه فــــــردا بر دهد                        

 بر دهــــــــد« ای دریغا»ور نکارد

پس نکوتر جای تو دنیای توست                       

 زانکــــــه دنیا توشة عقبای توست

تو به دنیا در مشو مشغول خویش                     

 یشلیک در وی کـــار عقبی گیر پ

کردی ترا دنیا نکوست                    چون چنین

 پس برای این تو دنــــیا دار دوست

 (259-1397:260)مطهری، 

گردد با توجه به موارد بیان شده اخیر مفهوم می

که آدمی در صورتی که تنها دلگرم و مشغول دنیا 

باشد، بر خویش سخت جفا و خسران ورزیده است؛ اما 

نیا زندگی کند ولی وابستة تعلقات گاهی که در دآن

های زودگذر آن نشود و آن را مادی و دلبستة خوشی

پلی برای رفتن به آخرت ببیند و جهد کند تا از 

گردد تا در آن توشة نیک برگیرد، شایسته آن می

آخرت دارای حیاتی سعادتمند گردیده و به بهترین 

و زیباترین ثمرة آن که شهود معشوق حقیقی است، 

ائل آید. ذکر این مورد نیز حائز اهمیت است که ن

دنیا هرگز زشت، پست و پلید نیست، زیرا آن از 

کماالت الهی متجلی گشته و کماالت الهی خیر محض 

ها و پذیرد. با این وجود زشتیاست و هرگز نقص نمی

شود؛ ها زاییده میها و زیباییها از نبود خوبیبدی

ها ها و زیباییخوبی با این توضیح که آدمی یا از



 
گیرد یا آنکه به نادرستی )و نه به بهره نمی

 گیرد.ها بهره میدرستی( از آن

موالنا به عنوان عالمی فرزانه در اثر زیبای 

خویش، مثنوی معنوی، به وفور به مسئله دنیا و 

بازیچه بودن آن؛ نیز به آخرت و ابدی و حقیقی 

و بیان  بودن آن، همچنین بهشت و جهنم پرداخته

های تجسم یافته باطن هر شخصی فرمایند که صورتمی

در آخرت بر طبق صفات غالب دنیایی او و همچنین 

 نیت اعمال و کردار وی در دنیا، شکل می گیرد.

 دنیا

گه ست و مرگ شب                    این جهان بازی

 بازگردی کیسه خالی پر تعب

 (2 /2600: 1397)مولوی،  

است و تو موسی و ما                       این جهان تیه

 از گنه در تیه مانده مبتال

رویم و در اخیر                      ها ره میســـــــال

 همچنان در منزل اول اسیر

 (2482/2-2485)همان: 

 آخرت 

کی شود پژمرده میوة آن جهان              

 شــــــادی عقلی نگردد اندهان

 (4 /1653)همان: 

آن جهان جز باقی و آباد نیست             زآنکه 

 آن ترکیب از اضداد نیست

این تفانی از ضد آید ضــــد را             چون 

 نباشد ضد نبـــــود جز بقا

 (6 /56-57)همان: 

 بهشت

هست جنت را ز رحمت هشت در               یک در 

 ست زان هشت ای پسرتوبه

 (3 /3649)همان:  

 دوزخ

دوزخ از فرقت چنان سوزان شدست              پیر 

 از فرقت چنان لرزان شدست

 (3 /3694)همان: 



 
صورت تجسم یافته باطن افراد، براساس صفات غالب 

 دنیوی او:

که معانی آن جهان صورت شود                  

 هامان درخور خصلت شودنقش

 ها                 گــــردد آنگه فکر، نقش نامه

 هااین بطانه روی کار جــــامه

 (6 /1866-1868)همان: 

 ظاهر و باطن انسان با تکیه بر تعالیم مثنوی

انسان مظهر تام اسماء الهی است و دارای دو ساحت 

ظاهر و باطن است؛ به یک اعتبار تن مادی ظاهرش و 

: 1391روح ملکوتی او باطنش است )فنائی اشکوری، 

سان ممکن است حاالت (. ظاهر و باطن در ان28-13

ظاهر خوب و باطن »گوناگون داشته باشد؛ از جمله: 

باطن خوب و ظاهر »و « ظاهر خوب و باطن بد»، «خوب

در « ظاهر خوب و باطن خوب»در انسان داشتن «. بد

واقع بهترین نوع حالت ظاهر و باطن است. حضرت 

خوشا به حال کسی که »فرمایند: امام علی )ع( می

ظاهرش خوب باشد و شر خود را از  باطنش صالح و

(. ۹۸ -۹۹: ۱۳۹۳)آمدی، « مردم دور کند

عبدالرحمان بن حماد روایت کرده است که خداوند 

ای عیسی! »وتعالی به عیسی بن مریم فرمود: تبارک

باید زبانت در آشکار و نهان یکی باشد، و دلت 

دهم و نیز چنین باشد، من تو را از خودت پروا می

من آگاهم. دو زبان در یک دهان و دو  همین بس که

شمشیر در یک غالف و دو قلب در یک سینه شایسته 

)کلینی « نیست، و چنین است یک سر و چند اندیشه

 (.4ج : ۱۳۹۸رازی، 

است و « ظاهر خوب و باطن بد»دیگر حالت داشتن 

تواند بدترین حالت ظاهر و باطن در این حالت می

فرمایند: ع( میانسان باشد. حضرت امام علی )

چقدر زشت است انسان درونی بیمار و ظاهری زیبا »

 (.۹۸: ۱۳۹۳آمدی، «)داشته باشد

به غیر از موارد اشاره شده حالت دیگری نیز برای 

تواند ظاهر و باطن انسان وجود دارد و آن می

باشد؛ مانند اینکه: « ظاهر بد و باطن خوب»داشتن 



 
ود ایرادی برخی افراد ممکن است در جسم و تن خ

ظاهری داشته باشند اما در عین حال دارای روحی 

لطیف و با عظمت و خداجو بوده و همواره در اعمال 

 و کردار خود به دنبال کسب رضایت الهی باشند.

البته اگر قرار باشد انسان از بین دو حالت 

« ظاهر بد و باطن خوب»و « ظاهر خوب و باطن بد»

بهتر آن است که  یکی را بر دیگری ارجحیت بخشد،

ظاهر خوب و باطن »را بر « باطن خوب و ظاهر بد»

ترجیح دهد؛ حضرت امام علی )ع( « بد

زینت درون، زیباتر از زینت بیرون »فرمایند:می

 )همان(.« است

ظاهر و باطن انسان همواره از یکدیگر تأثیر 

پذیرد و به همین دلیل شایسته است که انسان می

ت هر دو جنبه جهد و کوشش همواره در راستای تقوی

 فرمایند:به عمل آورد؛ حضرت امام علی )ع( می

هنگامی که ظاهر نابود شود، باطن نیز نابود »

کسی که باطنش »؛ نیز (۹۹: ۱۳۹۳)آمدی، « شودمی

 )همان(.« باشدخوب باشد، ظاهرش هم خوب می

موالنا نیز در اثر خویش، مثنوی معنوی، به ظاهر و 

ها بر حاالت گوناگون آن، تأثیر آنباطن انسان، 

یکدیگر و نیز داللت ظاهر بر باطن به فراوانی سخن 

 اند.رانده

 ظاهر و باطن در انسان

جسم ظاهر، روح مخفی آمدست        جسم همچون 

 آستین، جان همچو دست

 (۲ /۳۲۵۳: ۱۳۹۷)مولوی، 

تو یکی نیستی ای خـــوش رفیق        بلکه 

 ی عمیقگــــــردونی و دریا

آن تو زفتت که آن نهصد تو است         قلزم است 

 گاه صد تو استو غرقه

  (3 /1302-1303)همان: 

انسان عالوه بر این که ظاهر و باطنی دارد بلکه 

های بسیار و عمیقی است؛ باطنش نیز دارای الیه

 زیرا او جامع جمیع تمام مراتب هستی است.

 ظاهر خوب و باطن بد



 
، وز ُعذِر َلِبق           آمده  ُگرگ زخم کرد این

 کِاّنا َذَهبنا َنسَتِبق

 (2 /1410)همان:

گرگ حسد برادران یوسف )ع(، وی را زخمی کرد در 

حالی که گرگ سیرتان با لحنی شیرین عذر خواسته و 

گفتند: ما به مسابقه تیراندازی و سوارکاری رفته 

 بودیم.

 ظاهر بد، باطن خوب

ن کنان                   ظاهرت از تیرگی افغا

 باطن تو گلستان در گلستان

 (4 /1024)همان: 

 ارجحیت باطن خوب بر ظاهر

گر تو را حق آفریند زشت ُرو                 هان 

 خو مشو هم زشت ُرو ، هم زشت

                                                                                 

 (2 /802)همان: 

 تأثیر ظاهر و باطن در یکدیگر

از حسد بر یوسف مصری چه رفت            این حسد 

 اندر کمین گرگیست زفت

الجرم زین گرگ، یعقــــوب حلیم            داشت 

 بر یوسف همیشه خوف و بیم

گرگ ظاهر گرد یوسف خود نگشت            این حسد 

 در فعل از گرگان گذشت

 (2 /1407-1409)همان: 

 داللت ظاهر بر باطن 

بینی چو زر                  ز رنگ رویم را نمی

 دهد رنگم خبراندرون خود می

 (1: 1266)همان: 

گفت سیماُهْم ُوجوٌه کردگار                     که 

 زارُبود َغّماز باران سبــــزه

 (6: 2723)همان: 

هاست؛ چنانچه وجود ظاهر انسان نشانگر باطن آن

زار نشانگر وجود آب و باران در آن ناحیه سبزه

 است.

 گذر از ظاهر و رفتن به باطن با تکیه بر مثنوی



 
تحول و تکامل در اصول مسلم اخالق بشری و امثال 

آن راه ندارد و تصرف و تغییر در این اصول و 

مبانی بشریت را در سراشیبی سقوط و بدبختی قرار 

کار بستن نیروی دهد، اما تحول و تکامل در به می

فکر و اندیشه و کشف اسرار آفرینش، دنیای بشریت 

انگیز آسا و حیرتکند و به طور معجزهرا دگرگون می

ها به ماورای جو و کرات آسمانی او را از بیغوله

کشاند... و این نیز ناموس الیتغیر و دائمی می

 (.۳۳ -۳۴: ۱۳۸۹است)طباطبایی، 

مواره از مسائل گذر از ظاهر و رفتن به باطن ه

مهم و مورد توجه عرفا و پویندگان معرفت بوده 

است؛ به عقیده عرفا در جهان هستی اسراری مسطور 

تواند با تهذیب و تزکیه نفس، گشته که آدمی می

تقویت بعد روحانی و غلبه دادن آن بر بعد 

جسمانی، خود را در مسیری قرار دهد که ضمن رستن 

فه به پشت پرده آنها از ظواهرات بتواند با مکاش

پی ببرد؛ و در آن هنگام است که انسان به 

تواند صاحب معجزات و رسد که میجایگاهی اعلی می

گونه که انبیا و العاده شود؛ آنکرامات خارق

اند. طبق اولیاء الهی و عارفان حقیقی بوده

هللا بهجت )ره( علت کرامات این گونه فرمایشات آیت

ت اولیای حق، حاصل کاری جز کراما»شود: بیان می

تقوا و عمل کردن به رهنمودهای الهی نیستند. 

البته تقوا مراتبی دارد که به تناسب رعایت 

تر آن، بر قدرت معنوی و والیت های عالیمراتب

شهری، )محمدی ری« شودتکوینی سالک افزوده می

؛ البته مراتب تقوا این چنین بیان (۱۴۵: ۱۳۹۳

اول: تقوای عامه که عبارت است مرتبة »شود: می

از: انجام دادن واجبات و ترک محرمات. مرتبة 

دوم: تقوای خاص است که یعنی انجام دادن مستحبات 

و ترک مکروهات. مرتبة سوم: که باالترین مرتبة 

تقوا است، اجتناب از هر کاری است که برای خدا 

نباشد، اعم از: حرام، مکروه و مباح؛ و این 

 همان(.«)الخاص است مرتبه خواص



 
موالنا نیز در اثر ارزشمند خویش، مثنوی معنوی،  

به فراتر رفتن از ظاهر و کرامات و معجزات حاصل 

 اند.از آن اشاره کرده

 فراتر رفتن از ظاهر 

نور حق بر نور حس راکب شود            آن گهی  

 جان سوی حق راغب شود

 (1290/2: 1397)مولوی 

ی پنهان کنم         برگ حس زین جهان خود را دم

 را از درخت افشان کنم

حس اســـــیر عقل باشد ای فالن         عقل 

 اســــیر روح باشد هم بدان

عقـــل را جان باز کرد         کارهای  بستة دستِ 

 بسته را هم ســــاز کرد

 (1823/3-1825)همان: 

گاهی که نور حق تعالی بر نور حس غالب آید و آن

طلب خویش را بر عقل و حواس ی روح حقیقتآدم

اش، که گرفتار هواهای نفسانی گشته است، ظاهری

چیره دهد، درهای گنجینه اسرار ربانی بر وی 

گشوده شده و روح )جان( به سوی حق تعالی عروج 

 کند.می

 معجزات و کرامات

معجـــــــــزاتی و کراماتی خفی              

 پیران صفیبر زنـــــــد بر دل ز 

که درونشان صد قیامت نقد هست              

 کمترین آنکه شود همسایه مست

بخت             کاو به پس جلیس هللا گشت آن نیک

 پهــلوی سعیدی برد رخت

معجـــــــزه کان بر جمادی زد اثر             

 القمریا عصا با بحر یا شــــــــق

سطه              واگراثر بر جــــــــان زند بی

 متصل گردد به پنـــــهان رابطه

ست              بر جمـــــادات آن اثرها عاریه

 ستآن پی روح خـــوش متواریه

تا از آن جامد اثر گیرد ضــــــمیر             

 هیـــــــوالی خمیرحّبذا نان بی



 
کمی             حّبذا خوان مسیـــــــحی بی

 باغ میوه مریمیبیحّبــــــــذا 

بر زند از جان کامل معـــــــجزات             

 بر ضمیر جان طالب چون حیات

معجزه بحـراست و ناقص مرغ خاک             مرغ 

 آبی در وی ایمــن از هالک

عجزبخش جان هر نامحـــــــرمی             لیک 

 بخش جـــان همدمیقدرت

 (6: 1300-1310)همان، 

ر اشاره دارد به معجزاتی همچون تبدیل ابیات اخی

عصا به مار و شکافتن دریا برای حضرت موسی )ع(، 

القمر به دست مبارک حضرت محمد )ص(، نان بدون شق

خمیر که اشاره به معجزة حضرت عیسی )ع( داشته و 

میوةمریمانه که اشاره به رزق معنوی حضرت مریم 

 )س( دارد.

 مثنوی علوم ظاهری و باطنی با تکیه بر 

علوم به دو دستة ظاهری و باطنی قابل تقسیم است. 

علوم ظاهری علومی هستند که تنها به ذهن و زبان 

شوند. علوم باطنی نیز نوعی از علوم است منحصر می

گیرد؛ علوم واالی که در عمق جان و دل جای می

عرفانی نیز از جمله این نوع علوم بوده و به 

گردد؛ ناسی محسوب میشناسی و خداشنوعی علم باطن

ای که معرفت یافتن در آن به واسطة عشق و به گونه

گیرد. علوم حسی و ظاهری، با ابزار دل صورت می

همچون علوم باطنی و انواع آن از جمله موضوعاتی 

ها است که موالنا در مثنوی معنوی به تعدد به آن

کند. ایشان در رابطه با علوم حسی و اشاره می

است که این گونه علوم هرگز ره به  ظاهری معتقد

گونه علوم سوی حقیقت نبرده و پرداختن صرف به این

و عدم پرداختن به علوم حقیقی هرگز عامل رستگاری 

گردد، زیرا انسان با علوم حسی ظواهر را نمی

ها ها و خالق آنهای پشت پردة آنبیند اما حقیقتمی

را بیند اما آخرت بیند؛ دنیا را میرا نمی

بیند؛ همچنان که کافران جسم مبارک حضرت محمد نمی

گاه عظمت وجودی و کرامات )ص( را دیدند اما هیچ

ایشان را ندیدند. پس موالنا همواره تأکید بر رها 



 
کردن علوم حسی و تقویت علوم حقیقی برای رسیدن 

به حقیقت و در نتیجه رستگاری حقیقی و ابدی 

 دارند.

اش دید         حس چو جسم هدهد دید و جان عنق

 کفی دید و دل دریاش دید

عقل با حس زین طلسمات دو رنگ          چـــون 

 محمد با ابوجهالن به جنگ

کافران دیدند احـــــــــمد را بشر          

 القمرچــــــون ندیدند از وی انشق

بین خـویش          دیده حس خاک زن در دیده حس

 دشمن عقلست و کیش

حس را خدا اعماش خــــواند          دیده 

 پرستش گفت و ضد ماش خواندبت

زانکه او کف دیـــــد و دریا را ندید          

 زانکه حالی دید و فـــــردا را ندید

 (2 /1604-1609: 1397)مولوی، 

موالنا همچنین اشاره به علوم حقیقی دارد و به 

لهی ویژه علوم الهی موجود نزد انبیا و اولیای ا

و علمای ربانی و عرفای حقیقی را از این نوع 

دانند. به عنوان نمونه: خواندن ضمیر علوم می

افراد توسط پیامبر اکرم )ص( و علوم لدنی ایشان 

در حالی که اّمی بودند، استشمام رایحة پیراهن 

حضرت یوسف )ع( توسط حضرت یعقوب )ع( از مسافتی 

ی آن که حصل بسیار دور، علم لدنی حضرت نوح )ع( ب

علم کرده باشند و جاری شدن علم حکمت از زبان 

حضرت عیسی )ع( در حالی که طفلی نوزاد بودند؛ از 

 جمله این علوم هستند.

گرچه نشنید آن موکل آن سخن              رفت در 

 گوشی که آن بد من لدن

بوی پیراهان یوسف را ندید             آنکه 

 حافظ بود و یعقوبش کشید

شیاطین بر عنان آسمان             نشنوند آن  آن

 دانسر لـــوح غیب

آن محمد خفته و تکیه زده             آمده سر 

 گرد او گـــردان شده

 (3 /4528-4531)همان: 



 
در ادامه مباحث باید گفت: علوم باطنی دارای 

مراتبی است که ضمن تعریف علم حقیقی، به تعریف 

الیقین و الیقین، عینمراتب آن که اعم از علم

 الیقین است، خواهیم پرداخت.حق

علم حقایق یعنی علم به حق، از جهت »علوم حقایق: 

ارتباط آن با خلق و انشاء علم از خدا به حسب 

طاقت بشری؛ مبادی آن اّمهات حقایق است که الزمه 

 (.۱۸۷: ۱۳۸۴)میکائیلی، « وجود حق است

لوم محقق و ای از علم که معمرتبه»الیقین: علم

شود و دیگر شکی در اثبات وجود آن باقی مبین می

 )همان(.« ماندنمی

مر یقین را چون عصا هم حلق داد          تا 

 بخورد او هر خیالی را که زاد

هاست        رازق حلق پس معـانی را چو اعیان حلق

 معانی هم خـداست

 (3 /39-40: 1397)موالنا، 

الیقین مشاهده و معانیه معلوم عین»عین الیقین: 

است ولی هنوز مقام کثرت است و دوئیت باقی است. 

بیند و مشاهده یعنی عالم، معلوم را به عینه می

 (.۱۸۷: ۱۳۸۴)میکائیلی، « کندمی

هاست            وین کاین حقیقـــت قابل تأوی

 هاستتوهم مایه تخییل

هیچ  آن حقیقت را که باشـــد از عیان           

 تأویلی نگنجد در میان

ها چونکه هر حس بندة حس تو شد            مر فلک

 را نباشد از تو بد

 (2 /3247-3249: 1397)موالنا، 

الیقین رسم دوگانگی از میان بر در حق»الیقین: حق

شود، اینجا اتحاد خیزد و عالم و معلوم یکی میمی

 (.۱۸۸: ۱۳۸۴میکائیلی، «)و مقام وصل است

تش ار علمت یقین شد از سخن               ز آ

 پختگی جو در یقین منزل مکـــن

الیقین                تا نسوزی نیست آن عیـــن

 این یقین خواهی در آتش درنشین

 (860/2-861: 1397)موالنا، 



 
افزون بر توضیحات ارائه شده قابل ذکر است که 

 عبدالرحمان جامی در شرح لمعات شیخ فخرالدین

بدانکه چون کسی چشم بپوشاند، »عراقی گفته است:

علم وی به وجود آتش به داللت حرارت بر وی، 

الیقین است، و چون چشم بگشاید و آتش را علم

الیقین است؛ و چون در آتش افتد معاینه ببیند،عین

و ناچیز شود و صفات آتش از وی ظاهر شود )چون 

: ۱۳۸۶ )زمانی،« الیقین باشداحراق و اشراق( حق

 دفتر دوم(.: ۲۴۲

 گیرینتیجه

های عرفانی در مثنوی معنوی موالنا بر اساس آموزه

بیان شد: هر امری دارای دو ساحت ظاهر و باطن و 

و « الظاهر»خداوند دارای دو اسم متبرکه 

است. قرآن کریم دارای دو ساحت ظاهری « الباطن»

بوده و برای آن باطن یا بواطنی است. عالم دارای 

اتبی است که دنیا بعد ظاهری و مادی آن بوده و مر

آخرت بعد باطنی و مجرد آن است. انسان نیز به 

عنوان جامع جمیع اسماء الهی دو ساحت ظاهر و 

باطن دارد که کالبد مادی ظاهر او بوده و روح 

مجرد او، که البته دارای مراتبی است، باطن او 

ری و شود. علوم نیز دارای دو جنبة ظاهمحسوب می

باطنی )حسی و حقیقی( هستند؛ کوشش علوم ظاهری در 

راستای شناخت امور حسی و ظاهری بوده و علوم 

حقیقی، که آن هم دارای مراتبی است، علومی است 

که حصل و به کارگیری آن، آدمی را بال و پر 

بخشد تا در راستای معرفت یافتن به امور حقیقی می

 ی نائل آید.اوج بگیرد و به کنه حقیقت هر امر

 منابع 

 قرآن کریم. -

 البالغه.نهج -

، (۱۳۹۳آمدی، عبدالواحد بن محمد تمیمی، ) -

الکلم، ترجمة محمد رحمتی شهرضا، غررالحکم و درر

 قم: انتشارات نغمه قرآن، چاپ سوم.

، دیوان کامل و (۱۳۹۷الدین محمد، )حافظ، شمس -

جامع هدیة حافظ، به قلم عباس عطاری کرمانی، 

 تهران: نشر آسیم، چاپ نوزدهم.



 
، دیوان امام، تهران: (۱۳۹۵خمینی، روح هللا، ) -

مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(، 

 چاپخانه: مؤسسة چاپ و نشر عروج، چاپ شصت و یکم.

، شرح جامع مثنوی معنوی، (۱۳۸۶زمانی، کریم، ) -

 دفتر دوم، تهران: اطالعات، چاپ هفدهم.

، کلیات (۱۳۹۷، مصلح بن عبدهللا، )سعدی شیرازی -

سعدی، به اهتمام محمدعلی فروغی، تهران: 

 انتشارات پیام عدالت، چاپ چارگل، چاپ پنجم.

، گلشن راز، تهران: (۱۳۹۱شبستری، عبدالکریم، ) -

 مؤسسة انتشارات نگاه، چاپ تاجیک، چاپ سوم.

، روابط اجتماعی (۱۳۹۸طباطبایی، محمدحسین، ) -

جمة محمدجواد حجتی کرمانی، قم: نشر در اسالم، تر

 بوستان کتاب.

دو ساحت  ظاهر »، (۱۳۹۱فنائی اشکوری، محمد، ) -

، معرفت، «الدین مولویبینی جاللو باطن در جهان

 .۱۳ -۲۸، ۱۷سال بیست و یکم، شماره 

پور راوندی، محسن؛ مهدوی راد، محمدعلی، قاسم -

، دورة «ظاهر و باطن در تفسیر عرفانی»، (۱۳۹۷)

 .۱۲۵ -۱۴۱، ۲، شمارة ۴

، اصول (۱۳۹۸کلینی رازی، محمد بن یعقوب، ) -

کافی، ترجمة سیدعلی مرتضوی، قم: چاپ وفا، 

 صحافی: یاس، چاپ هفتم.

 -، فرهنگ المنجد فارسی(۱۳۸۷مألوف، لویس، ) -

عربی، ترجمةمحمد بندر ریگی، تهران: انتشارات 

 ، چاپ چهارم.اسالمی

محمدی بدر، نرگس؛ سرمدی، محمدرضا و همکاران،  -

بررسی تطبیقی تربیت ظاهر و باطن در »، (۱۳۸۸)

، مجلة مطالعات و تحقیقات «کالم موالنا و سعدی

 .۱۵۵ -۱۸۲، ۱۵و  ۱۴ادبی، شمارة

، دنیا و آخرت از (.۱۳۸۴شهری، محمد، )محمدی ری -

خی، قم: نگاه قرآن و حدیث، ترجمة محمدرضا شی

 مؤسسة فرهنگی دارالحدیث، چاپ چهارم.

، زمزم عرفان، قم: (۱۳۹۳، )---------------

 دارالحدیث، چاپ نهم.



 
 کمتا(، حدیث بیمحمدی باغمالئی، محمدکاظم، )بی -

و بیش )شرح گلشن راز محمود شبستری(، کتابخانه 

 مدرسة فقاهت.

البالغه، ، سیری در نهج(۱۳۹۷مطهری، مرتضی، ) -

هران: انتشارات صدرا، چاپ و صحافی: مؤسسة چاپ ت

 فجر، چاپ شصت و هشتم.

، فرهنگ فارسی، گردآورنده: (۱۳۸۶معین، محمد، ) -

عزیزهللا علیزاده، تهران: انتشارات آدنا، چاپ 

 چهارم.

(، تفسیر ۱۳۷0)همکاران،  مکارم شیرازی، ناصر و -

 ، دارالکتب االسالمیه.۱نمونه، جلد 

، مثنوی (۱۳۹۷الدین محمد بلخی، )جاللمولوی،  -

معنوی، بر اساس نسخة نیکلسون، تهران: انتشارات 

 پیام عدالت، چاپ چارگل، چاپ هفتم.

، ظاهر و باطن قرآن، (۱۳۸۶میرباقری، محسن، ) -

 ناشر: محمد.

االبیات موضوعی کشف(. ۱۳۸۳میکائیلی، اشرف، ) -

 مثنوی معنوی بر اساس نسخة نیکلسون، اردبیل:

 انتشارات رهرو دانش.

 


